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Mestaripianisti Grigori Sokolov tuntee 
pianon kaikki salaisuudet 

Musiikkitalossa kuultiin syvällisiä tutkielmia c-mollin 

traagisesta ulottuvuudesta. 

Grigori	Sokolov	kuvattuna	Naantalin	kirkossa	vuonna	
2013.	(KUVA:	ESKO	KESKI‐OJA)	
Hannu‐Ilari	Lampila	

 

 

Grigori	Sokolovin	pianokonsertti	Musiikkitalossa.	–	Mozart,	Beethoven. 
VENÄLÄINEN  mestaripianisti Grigori	Sokolov tutki syvällisessä konsertissaan c-mollin 

traagista ulottuvuutta. Synkimmillään c-molli oli konsertin 

alkupuolella, Mozartin Fantasiassa c-molli KV 475 ja pianosonaatissa c-molli KV 457. 

Fantasiassa ja pianosonaatissa Mozart enteilee Beethovenin romanttisia kärsimyksiä ja 

myrskyisää temperamenttia. Sokolov sai niiden c-mollin tragiikan soimaan karun 

lohduttomasti. 

Sen sijaan konsertin päätösnumero, Beethovenin viimeinen pianosonaatti c-molli op. 111, ei 

kuulostanut lohduttoman traagiselta. 

Sokolov osoitti, miten Beethoven voittaa herooisesti c-mollisonaatissaan kärsimyksen ja saa 

tuskasta ja vastakohtien kamppailusta valtaisaa positiivista energiaa. 

 

TI IVI IKSI  suunnittelemastaan kokonaisuudesta Sokolov avasi loputtoman rikkaalta 

vaikuttavan värien ja vastakohtien maailman leiskuvasta dramaattisesta loistosta 

aineettomimpaan pianissimoon. 

Sokolov tuntee kaikki pianon salaisuudet. Hän tutkii tuntikausia käyttämiensä flyygeleiden 

mekanismeja ja fyysisiä ominaisuuksia. 

Säätelemällä äärimmäisen tarkasti notkeiden sormiensa kosketuksen painoa, herkkyyttä ja 

nopeutta Sokolov saa flyygelin kuin flyygelin soimaan ihmeelliseen vivahteikkaasti. 

 

RASKAAN  mollisonaatin parina oli niin Mozart- kuin Beethoven-osastossa kevyen sarjan 

valoisa sonaatti. 

Avausnumerona oli Mozartin pianosonaatti C-duuri 545. Luulisi, että tämä ”pieni 

pianosonaatti aloittelijoille” olisi jo loppuun kulunut piano-oppilaiden ahkerasti veivaamana. 

Sokolovin käsissä pieni mestariteos soi kuitenkin valloittavan kirkkaana ja leikkisänä. 



Mozartin c-mollisonaatin ääriosien aavemaisen synkkyyden keskellä oli helpottavaa kuulla sen 

hitaan osan lämmintä ja onnellista laulua. 

 

Laulavaa lämpöä ja naiivia onnentunnetta oli myös Beethovenin sonaatissa e-molli op. 90, 

jonka jälkeen puhkesi c-mollisonaatin ensiosan myrskyisän virtuoosinen ja villi 

sielundraamaa. Sonaatin päättävä variaatio-osa, Arietta, johti puolestaan hauskan ”boogie 

woogie” variaation jälkeen kimalteleviin, eteerisiin fantasiafääreihin. 

Ylimääräisiä kuultiin peräti kuusi kappaletta, ja konsertti kesti yli kolme tuntia. Mukana oli 

lumoavasti laulavaa Chopin-runoutta. Viimeisen Chopin-kappaleensa traagiset akordit 

Sokolov jysäytti niin rajusti, että yleisö tajusi konsertin päättyneen. 
 
 

ENGLISH TRANSLATION 
 
"Grigori Sokolov, the piano master knows all the secrets of his instrument" 

 
http://www.hs.fi/kulttuuri/konserttiarvostelu/art-2000005254383.html  

 


